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Verwijderen  van  alle  oude  bestratingen  en  nieuwe  bestrating  aanbrengen ;

Aanbrengen  van  nieuwe  riolering  incl.  kolken,  olie-  en  benzineafscheiders  en

infiltratiekratten  voor  opvang  (buffer)  water ;

Aanbrengen  beton  op  de  parkeervakken  en  trottoirs ;

Aanbrengen  asfalt  op  de  ri jstrook ;

Plaatsen  van  nieuwe  verlichting  voor  extra  veiligheid  op  het  parkeerterrein ;

Afwerking  met  nieuwe  bebording  en  picknicsets.

Het  veranderli jke  klimaat  zorgt  soms  voor  hevige  regenbuien  met  extreem
wateroverlast.  Het  HWA  (hemelwaterafvoer)  is  hiertegen  niet  alti jd  opgewassen.
Om  het  HWA  te  ontlasten  kunnen  retentievijvers  worden  aangelegd  of  een
infiltratievoorziening  die  dienst  doet  als  waterbuffer.  

Voor  de  verzorgingsplaats  Vosbergen  is  vanwege  de  beperkte  ruimte  gekozen
voor  een  ondergrondse  waterberging  onder  de  parkeerplaatsen.  Deze  ‘Wadi”
bestaat  uit  een  systeem  van  kratten  die  aan  elkaar  worden  gekoppeld  en  in
verbinding  staan  met  de  HWA.  Bij  het  ontwerp  wordt  rekening  gehouden  met
regenbuien  die  kunnen  voorkomen,  grondwaterstand,  capaciteit  van  de  HWA,
verkeersbelasting  op  de  ondergrondse  berging  en  beschikbare  ruimte.  De  naam
Wadi  verwijst  naar  de  Arabische  naam  voor  een  droogstaande  rivierdal  maar  is  ook
een  afkorting  (acroniem)  voor  Water  Afvoer  Drainage  Infiltratie.  Bij  het  ontwerp  is
rekening  gehouden  met  de  belasting  van  het  verkeer.  Nadeel  van  het
krattensysteem  is  dat  deze  dicht  kunnen  slibben  en  zijn  daarom  omwikkeld  met
een  geotextiel.
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Oplevering project Vosbergen

Foto: de oude situatie 

Verzorgingsplaats  “Vosbergen”

is  een  parkeerplaats  langs  de
A28  bij  't  Harde  richting
Utrecht.  De  verzorgingsplaats
kampte  al  langere  ti jd  met
wateroverlast  en  ook  de
bestrating  begon  te  verzakken.
Niet  alleen  toonde  dit
onverzorgd,  maar  ook  voor
automobilisten  leverde  dit
onveilige  situaties  op.

Rijkswaterstaat  heeft  Gebr.  van
der  Lee  de  opdracht  gegeven
om  hiervoor  zowel  een  nieuwe
verzorgingsplaats  te  ontwerpen
alsmede  zorg  te  dragen  voor  de
uitvoering  van  het  totale
project.  

De  werkzaamheden  omvatten
o.a.:
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Gebr.  van  der  Lee  heeft  onlangs  8  automatische  strippenleggers  aangeschaft  die
rond  de  kerst  geleverd  werden.  Een  andreasstrip  is  een  strook  van  rubber  of
kunststof  die  op  het  wegdek  van  een  ri jstrook  kan  geplaatst  worden.  Doorgaans
worden  er  3  strippen  geplaatst  met  een  afstand  van  5  meter  ertussen.

De  bedoeling  van  deze  adreasstrippen  is  het  extra  attenderen  van  weggebruikers
op  wegwerkzaamheden  of  wegversmallingen.  Deze  werkzaamheden/versmallingen
worden  op  ruime  afstand  al  aangegeven  door  aankondigingsborden.

Onoplettende  automobilisten  die  deze  waarschuwingen  toch  gemist  hebben  en
blijven  doorrijden  op  dezelfde  ri jstrook,  worden  onthaald  op  een  hobbelige  rit  als
ze  over  de  strip  heen  ri jden.  Deze  extra  waarschuwing  zorgt  ervoor  dat  chauffeurs
opnieuw  alert  zijn  en  op  hun  omgeving  letten.  

Het  hoofddoel  van  de  automatische  strippenlegger  is  de  veiligheid  van  de
chauffeur,  die  voorheen  de  strippen  handmatig  moest  aanbrengen.

Gebr.  van  der  Lee  heeft  geïnvesteerd  in  8  automatische  strippenleggers  voor  op
onze  botsabsorbers  welke  in  de  verschillende  rayons  van  Limburg,  Gelderland,
Overijssel,  Dronten  en  Groningen   gestationeerd  zijn.  De  strippenleggers  kunnen
eenvoudig  vanop  afstand,  vanuit  de  cabine,  bediend  worden  voor  het  plaatsen  en
verwijderen  van  de  stroken.  Zo  kan  de  chauffeur  het  aankomende  verkeer  ook
goed  in  het  oog  houden.  Een  knap  staaltje  extra  veiligheid  ti jdens  onze
werkzaamheden!

NIEUW MATERIEEL
8 AUTOMATISCHE STRIPPENLEGGERS
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Wil  je  onze  strippenleggers  in  actie  zien?  Dat  kan  via  ons
eigen  Youtube  account.  De  video  is  te  bekijken  via  de
volgende  l ink:  https://youtu.be/u8qdambMxU4



De redactieDe redactie    kreeg deze mooie ansichtkaart van onzekreeg deze mooie ansichtkaart van onze  
collega's van projectkantoorcollega's van projectkantoor    Panheel!Panheel! Pagina | 7



 
Bij Gebr. Van der Lee staat veiligheid op nummer 1. De afgelopen
periode zijn er al flinke stappen gemaakt om de veiligheid te verbeteren.
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Gebr. van der Lee start veiligheidscampagne:GGGGGGGGGGGeeeeeeeeeeebbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrr........... vvvvvvvvvvvaaavavavavaaaaaaaannnnnnnnnnn dddddddddddeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr LLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ssssssssssstttttttttttaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrtttrtrtrtrtttttttt vvvvvvvvvvveeeveveveveeeeeeeeiiiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiggggggggggghhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiidddddddddddssssssssssscccccccccccaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmpppppppppppaaaaaaaaaaagggggggggggnnnnnnnnnnneeeeeeeeeee:::::::::::
‘Veilig werken met de VeiligWerk app’‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeVeVeVeVeeeeeeeeVVVeVVVVVVVeVVVeVVVeVVVVVVVeVVVVeV iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggggggggggggg wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwweeeeeeeeeeeeeweweweweeeeeeeeeeweweweweeeeeeeerrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeekekekekeeeeeeekekekekekekekekeeeeeeekekekekeeeeeeekekekekekekekekeeeeeeeekkkekkkkkkkekkkekkkekkkkkkkekkkkek nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttt dddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeeeeeeeVeVeVeVeVeVeVeVeeeeeeeeVVVeVVVVVVVeVVVeVVVeVVVVVVVeVVVVeV iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggggggggggggggggggWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWeeeeeeeeeeeeeWeWeWeWeeeeeeeeeeWeWeWeWeeeeeeeerrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkk aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Gebruik VeiligWerk App
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Bekijk  het  f i lmpje  over  onze  VeiligWerk  app  via  de  volgende
link:  https://youtu.be/VzOlJbWqDKw
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Start-Werkinstructie

Het  tweede  thema  is  de  Start-Werkinstructie.  Voordat  een  medewerker  start  met
werken  op  een  project  dient  hij  een  Start-Werkinstructie  te  hebben  gehad.  Dit  is
een  cruciaal  onderdeel  om  veilig  te  kunnen  werken.   Ook  voor  dit  thema  is  een
poster  gemaakt.



LMRA

Het  afsluitende  thema  van  deze  veiligheidscampagne  is  de  LMRA  ( laatste  minuut
risico  analyse) .  

Het  is  van  belang  dat  alle  medewerkers  een  LMRA  uitvoeren  voordat  er  met  de
werkzaamheden  wordt  begonnen.  Tijdens  een  LMRA  worden  de  risico ’s
beoordeeld,  maatregelen  bepaald  en  indien  nodig  uitgevoerd.  Hiermee  worden  de
nog  aanwezige  risico ’s  weggenomen  of  aanvaardbaar  gemaakt.  

De  LMRA  kan  via  de  VeiligWerk  App  worden  uitgevoerd.
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Laagdrempelig

Als  afsluiting  van  deze  campagne  vindt  er  een  veiligheidsquiz  plaats  via  de  app.
Onder  de  winnaars  worden  prijzen  verloot.  

Er  is  bewust  gekozen  om  de  veiligheidscampagne  laagdrempelig  te  houden.  De
medewerkers  zijn  actief  betrokken  bij  de  veiligheidscampagne.  

Daarnaast  is  de  campagne  net  zoals  de  app  in  diverse  talen  gelanceerd  zodat  deze
voor  iedereen  beschikbaar  is.
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Het nieuwe talent 
van Gebr. van der Lee

Chris van de Pol,  afstudeerstagiair laboratorium

Harm van Oosten, planner verkeersmaatregelen

Huub Ooijevaar, stagiair verkeersmanager

Roeland Hummel, stagiair ass. uitvoerder/
werkvoorbereider
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Project update 
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Hogering Almere 



Zonnig de accu vol!
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De duurzame toekomst
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van Gebr. van der Lee

S
C
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Filter d'r op!
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Hotboxen met Gebr. van der Lee
Over de hotbox

De voorbereiding
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Voorafgaand aan de werkzaamheden in het werkvak

De werkzaamheden in het werkvak
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Onze helden in de vrieskou
Strooibestek Friesland
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In  het  Systeem  Winter-Controle  kunnen  de  steunpunt  coördinatoren  zien  waar  de
vrachtauto ’s  zich  bevinden  en  waar  ze  strooien.  Indien  nodig  kunnen  ze  zo  op  elk
moment  ingrijpen  als  er  bijvoorbeeld  een  deel  van  de  weg  niet  gestrooid  wordt.  De
gladheidcoördinator  van  Gebr.  van  der  Lee  houdt  ti jdens  de  gehele  preventieve
actie  m.b.v.  het  Winter-Controle-Systeem  het  areaal  in  de  gaten  en  houdt  contact
met  RWS.  Indien  er  i jzel  ontstaat  moet  er  snel  geschakeld  worden  en  kan  er
worden  besloten  worden  om  per  ronde  meer  zout  per  m2  te  strooien  of  om  nog
een  extra  ronde  te  strooien.

Hierbij  komen  we  dan  uit  bij  de  andere  strooiactie.  De  curatieve  strooi-  of
ploegactie.  De  curatieve  actie  volgt  op  een  preventieve  actie  of  volgt  op  het
strooien  of  ploegen  vanaf  het  ogenblik  dat  het  sneeuwen  of  i jzelen  is  begonnen,
met  als  doel  om  de  wegen  begaanbaar  te  houden  of  zo  snel  mogelijk  opnieuw
begaanbaar  te  maken.  De  curatieve  actie  voeren  we  uit  met  in  totaal  60  tracties
vanaf  alle  steunpunten  als  er  sneeuw  geschoven  dient  te  worden.

Elk  jaar  opnieuw  wordt  er  snel  geanticipeerd  op  de  uit  te  voeren  acties  en  telkens
lukt  het  ons  weer  de  wegen  veilig  berijdbaar  te  maken.  Heel  veel  lof  aan  de
chauffeurs  en  coördinatoren  buiten ;  grote  klasse  om  er  telkens  weer  een  succes
van  te  maken,  met  tevreden  opdrachtgevers!



Een kijkje in de werkplaats
van Gebr. van der Lee
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Project Gooiseweg(fase 3)

Nieuw aangenomen werken
 

Pagina | 25

 



Project Hanzeweg (spoedreparatie)
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Onze nieuwe GIS tool
 

Pagina | 27
 

 



COLOFON


